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RESUMO 

O artigo inicia-se a partir de abordagens a respeito da formação e estruturação do território 
de Pitanga/PR, o modo como a cidade foi sendo erguida e os fatores que marcaram e 
contribuíram para o seu desenvolvimento. Para isso se fez um estudo a partir da história, 
dos habitantes que existiam na região, a chegada de outros migrantes e as consequências 
que levaram essa chegada que, por fim, gerou os conflitos de 1923, entre a sociedade 
indígena que já habitava no local e os colonizadores, que chegaram depois para ocuparem 
suas terras.  
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ABSTRACT 

The article starts from approaches regarding the formation and structuring of the territory of 
Pitanga, how the city was being built and the factors that marked and contributed to its 
development. For it made a study from the history of the population that existed in the region, 
the arrival of other migrants and the consequences that led this arrival that finally led to the 
conflict of 1923 between the indigenous society that was already living on site and the 
settlers who arrived later to occupy their land.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para a compreensão do atual território de Pitanga/PR, é fundamental a 

análise dos processos históricos de sua ocupação, considerando aspectos variados 

que vão para além da formação e atuação do Estado, como a reprodução do capital 

mercantil, interesses capitalistas, ideologias dos colonizadores e outros 
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componentes para demonstrar a complexidade histórica e geográfica da sua 

territorialidade.  

O presente trabalho tem como objetivo apresentar análises acerca da chacina 

dos índios Kaingang no ano de 1923 na então Vila Serra da Pitanga, hoje município 

de Pitanga – PR, e estabelecer relações do ocorrido com o contexto nacional e 

internacional do período. O município de Pitanga foi emancipado do município de 

Guarapuava – PR, pelo decreto estadual 199, de 30 de dezembro de 1943, Pitanga 

está localizada no terceiro Planalto Paranaense, na região central do estado do 

Paraná, conforme pode ser observado na figura 1. 

 

Figura 1: Localização de Pitanga/PR 

 Fonte: GONÇALVES; FRAGA; CAVATORTA, 2015.  

 

É importante ressaltar que a região não foi inicialmente ocupada 

exclusivamente por imigrantes europeus, nela já existiam indígenas e outros grupos 

pré-coloniais que habitavam a região por milênios, até serem expulsos de suas 

terras ou assassinados pelos colonos através de interesses políticos e econômicos. 

A história pode ter várias versões dependendo do olhar e do interesse de quem a 

conta. A ocupação não indígena do município se remonta a partir do século XIX por 

meio de vários fatores, dentre eles a imigração e o tropeirismo, atraídos pelos 
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recursos naturais presentes na região, que permitiram e privilegiaram a instalação 

de atividades agropecuárias.  

Os indígenas não aceitaram passivamente a presença do homem branco em 

seus territórios e se tornaram um obstáculo constante ao avanço da colonização. Os 

conflitos foram se tornando mais intensos envolvendo índios e coronéis, que eram 

uma espécie de chefes políticos da região. No mês de abril do ano de 1923 ocorreu 

o maior conflito entre a população da etnia Kaingang e os recém chegados colonos 

na então Vila Serra da Pitanga, sendo o principal motivo o decreto nº 294 de 17 de 

Abril de 1913, em que obrigava a sociedade indígena a desapropriar suas terras 

para as mesmas serem colonizadas.  

O conflito culminou com a morte de três colonos e de oitenta e cinco 

indígenas, segundo relatos oficiais sobre o conflito. Porém, mais importante do que o 

ocorrido em si, são as intencionalidades que motivaram a chacina. São diversas as 

questões que permeiam essa pesquisa, e por meio da discussão delas que se 

buscará entender como se deram os processos que resultaram no conflito e de 

como ele influenciou na atual condição da região central do Paraná, sendo essa uma 

das mais pobres do estado – ou seja, com os mais baixos índices de 

desenvolvimento humano paranaense. 

 

Frentes de ocupação do município de Pitanga 

 

A história da região central do Paraná privilegiou por muito tempo a 

valorização dos colonizadores brancos. A participação dos povos indígenas muitas 

vezes não foi mencionada durante o processo de colonização. Por muito tempo, 

pensou-se que quando o “colonizador branco” chegou na região não havia ninguém 

ocupando este território, sendo a presença indígena invisível. Conhecia-se apenas a 

floresta constituindo um cenário selvagem que o progresso pretendia ocupar. Eram 

“terras de ninguém”, não tinham dono. Esta versão da história contribuiu para a ideia 

de que havia nessa região um imenso “vazio demográfico”, silenciando o fato de 

que, durante o processo de colonização, comunidades indígenas já habitavam a 

localidade. (TOMMASINO, 1995).  
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A região na qual Pitanga está localizada apresenta características 

geomorfológicas e recursos naturais que permitiram com que diversos grupos pré-

coloniais se instalassem nesse território e extraíssem tais recursos necessários para 

sua subsistência. De acordo com pesquisas arqueológicas, identificaram-se três 

grupos indígenas que ocuparam a região: os caçadores-coletores, os ceramistas Jê 

e os ceramistas Guarani. (SCHWENGBER; NOVASCO, 2011). 

De acordo com estudos de MOTA e NOVAK (2008), na bacia do Rio Ivaí há 

presença de material lítico com a idade entorno de 8.000 anos, o que significaria que 

existência de acampamentos indígenas na região por mais de oito milênios. 

No município de Manoel Ribas, na margem esquerda do rio Ivaí, no 3º 
planalto paranaense, encontram-se quatro abrigos, distante 6 km da linha 
Munhoz, que é banhada pelo rio Munhoz. O maior dos quatro abrigos, 
medindo 19,50m de comprimento, 9m de profundidade e 4,50 de altura, foi 
escavado porque continha evidências arqueológica. Ele é dividido ao meio 
por um córrego que sai do interior e desemboca no arroio Munhozinho. Nos 
arredores do abrigo, na propriedade agrícola, coletou-se na superfície, 
material lítico lascado e revelado, segundo a autora apoiada em Igor 
Chmyz, que as coleções encontradas no local próximo ao abrigo 
pertenceriam à tradição Itararé e difeririam das coleções encontradas no 
interior do mesmo, que revelariam semelhanças com a tradição Casa da 
Pedra (SCHMITZ, 1988, p.104). 

 

Até o início do século XIX, a região dos campos gerais – de Guarapuava e de 

Palmas - era unicamente habitada pelos índios Kaingang, ramificação étnica 

proveniente do tronco linguístico Jê. Eles ocupavam toda a região do planalto 

paranaense, limitando seu território pelas vertentes orientais da Serra do Mar ao 

leste e pelas barrancas do Rio Paraná a oeste. Praticavam a agricultura de 

subsistência e tinham como principal recurso alimentar o pinhão, obtido da Araucária 

angustifólia. (SCHWENGBER; NOVASCO, 2011) 

O início do povoamento não-indígena na Serra de Pitanga se remota a partir 

de meados do século XIX. Relatos indicam que no ano de 1844 já se haviam 

passado famílias de várias nacionalidades pelas terras que hoje são chamadas de 

Pitanga. No ano de 1897, após a Revolução Federalista ocorrida entre 1892 e 1894, 

migrantes de São Paulo e de Minas Gerais vieram para a região e se estabeleceram 

nas margens do Rio Batista. Há relatos também que em torno do ano de 1900 já 

havia sinais de habitantes na região. Na época, essa região representava o que 

atualmente se localiza os municípios de Campo Mourão e de Guarapuava. A 

primeira capela na região foi construída em meados de 1910 em homenagem 
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a Santa Ana. No ano de 1906, pelo o que se consta, foi aberta uma estrada entre 

Pitanga e Campo Mourão, o qual era um caminho muito precário, ou seja, um 

caminho tropeiro (EURICH, 2012). 

Por volta do ano de 1847, vindos da Colônia Teresa Cristina, se instalaram na 

região os irmãos Caillor, de origem francesa, que fundaram no planalto a povoação 

de Boa Ventura. Pouco tempo depois, instalaram-se na localidade denominada Tigre 

os migrantes Elias do Nascimento e Manuel Martiniano de Freitas. Já em julho de 

1897, as famílias de Antônio Leonel Ferreira, João Luiz Pereira e José Martins 

Oliveira e outras famílias pioneiras chegaram na Serra de Pitanga e construíram 

suas moradias às margens do Rio Batista. A partir do ano de 1916 houve uma 

contínua chegada a Serra da Pitanga de colonos e migrantes provenientes de 

diversas regiões do estado, principalmente região de Prudentópolis. Alguns anos 

depois, ela se torna uma região criadora de porcos, ambos tocados a cavalo para 

serem vendidos no município de Ponta Grossa. Em 1918, já se verifica a presença 

de casas comerciais, de ferreiros, carpinteiros, marceneiros e até de um posto 

policial na região de Pitanga, fatos que comprovam um desenvolvimento à curto 

prazo da cidade. Em 1925, cria-se o Distrito Judiciário, época também da instalação 

das primeiras repartições públicas do lugar, principalmente Cartório, Coletoria 

Estadual e Agência dos Correios. (EURICH, 2012) 

No ano de 1940, Pitanga já possuía cerca de 13.000 habitantes, refletindo 

também o rápido crescimento demográfico e desenvolvimento pelo qual o município 

estava passando. Os granjeiros da cidade e os lucros obtidos pela exportação de 

porcos para a cidade de Ponta Grossa foram os principais fatores que contribuíram 

para esse desenvolvimento.  

A economia de Pitanga era baseada primeiramente na extração da erva-mate, 

posteriormente na criação de porcos, e concomitantemente com as duas e de maior 

duração a extração da madeira, Paula (2015, p. 64), temporiza esses períodos: 

A primeira fase importante de acumulação de capital foi a exploração da 
erva-mate que durou até a década de 1930, posteriormente as safras de 
porcos representaram a grande forma de gerar riquezas até a década de 
1960, tempos esses de exploração da madeira, que também ganhou 
destaque, porém avançando e devastando a floresta ombrófila mista. (...) 
Essas atividades alimentaram a acumulação de capital até a década de 
1980.   
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 Apenas a extração da madeira, da erva-mate e a criação dos porcos se 

ocorria na região centro do Paraná, todo o processo de beneficiamento era realizado 

principalmente em Ponta Grossa, assim como a comercialização, portanto, a 

produção de matérias primas era extraída em Pitanga, não trazia um retorno, a 

riqueza gerada ficava nas mãos de poucos e afora. Favaro (2014 ,p.30) traz que: 

Para sintetizar os ciclos econômicos que marcam a formação do território, é 
interessante ressaltar que os mesmos não aconteceram isoladamente um 
do outro, mas sim, a partir de processo quase simultâneo e até mesmo, 
integrado em alguns casos. Todos esses ciclos tiveram situações comuns 
que contribuíram com a formação econômica, social e política, mas 
principalmente fundiária do território em questão, em especial no que se 
refere aos seguintes pontos: a) atividades baseadas na exploração da força 
de trabalho camponesa; b) produtos extraídos no território, porém 
beneficiados em outros municípios não pertencentes a este recorte, fator 
que não gerou valor agregado; c) fortalecimento das elites fazendeiras 
oriundas das sociedades campeiras portadoras do poder econômico e 
político do território; d) aumento das grandes propriedades de terra, 
principalmente em extensão de áreas e; e) marginalização da classe 
trabalhadora/camponesa.  

 

Mesmo com uma grande produção de erva-mate, de extração de madeira e a 

extensiva criação de porcos, a riqueza estava concentrada, porém, mesmo assim 

ainda gerava empregos, posteriormente, na década de 1980 com a decadência das 

madeireiras, e com o fortalecimento da agricultura “moderna”, advinda da Revolução 

Verde destacou-se como principal meio de se acumular capital no campo imprimindo 

a sua lógica desterritorializante (Paula, 2015, p. 64), e assim gerando um intenso 

êxodo rural. 

 

UM CONFLITO LOCAL: QUESTÕES NACIONAIS E OS REFLEXOS NO 

PRESENTE 

 

A chacina dos Kaingang é um fato complexo, com fatores políticos, 

ideológicos e econômicos envolvidos na questão, diferente de como é tratado pela 

literatura regional, não é um fato isolado e desconectado das questões nacionais e 

mundiais. O fato ocorreu no inicio do século XX, em um período onde o Brasil 

buscava se firmar como Estado Nação, nesse sentido, Anselmo e Bray (2002, p. 

112) nos trazem que: 

 

As últimas décadas do século XIX e primeiras do XX exigiam um esforço no 
sentido de construir (reconstruir) a imagem do Brasil. O aprofundamento da 
crise econômica, no início do século XX, era fortemente associado à 
condução política empreendida durante a Primeira República, sendo 
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necessário uma nova forma de pensar o país, tirando-o daquela situação 
difícil e lançando-o ao patamar das grandes nações do mundo, como já 
tratado. Identidade nacional e unidade territorial tornam-se faces da mesma 
moeda, num único projeto para o país. Esse momento é caracteristicamente 
formador de um complexo aparato ideológico que fornecia um caráter 
legítimo à tal unidade-identidade, e, nesse sentido, o desenvolvimento das 
ciências positivas assumiu a qualidade de diretriz primeira para o 
encaminhamento desta questão. A possibilidade de uma identidade 
nacional era trabalhada por um grupo de intelectuais ínfimo, mas não 
inexpressivo, através de teorias européias importadas, entre elas o 
darwinismo social, o positivismo comteano, o neolamarkismo e o 
spencerismo. 

 

Dessa forma firmou-se as políticas de branqueamento populacional, políticas 

com bases no positivismo científico, no darwinismo social e no racismo científico, 

políticas firmadas em ideologias elitistas, reacionárias e eurocêntricas. Tais políticas 

buscaram dar características europeias para a população nacional, acreditavam que 

assim alcançariam o desenvolvimento econômico e social do país.  

Tal questão aborda de uma forma reducionista o processo de 

desenvolvimento sócio-econômico nacional, não considerou-se questões 

importantes como a falta de infraestrutura, a concentração fundiária e de renda, a 

dependência das exportações com elevadas taxas de juros, o isolamento viário e de 

comunicação entre as regiões e tantos outros elementos que barravam o processo 

de desenvolvimento. Atrelou-se a questão do subdesenvolvimento nacional apenas 

as características de seu povo heterogêneo, e assim buscou-se o extermínio de 

todos que não tinham as características almejadas. Dessa maneira deu-se a 

continuidade a marginalização dos indígenas, pondo-os em situações precárias, 

onde diminuiu a extensão de seus territórios e assim sem os dar condições para a 

manter de suas vidas sociais e biológicas. Tais circunstâncias condicionaram e 

ainda condicionam a realidade em que os indígenas encontram-se, sendo assim: 

 

As condições em que os povos indígenas estão submetidos são resultados 
de uma conjuntura política, econômica e cultural que predominava, e ainda 
predomina, no Brasil, cuja matriz de pensamento, acredita-se seguir até os 
dias atuais [...] Tal situação é precária tanto nas comunidades indígenas 
rurais quantos nas urbanas, tanto para os indígenas aldeados quanto para 
os desaldeados, sendo que ambos sofrem com a negligência estatal por 
séculos, onde se busca omitir sobre a realidade, nega-se dar voz a esses 
povos que sofrem com um genocídio desde que os primeiros europeus 
chegaram ao solo que pertencem originalmente a estes povos, mas que é 
os negado. (GONÇALVES, FRAGA e CAVATORTA, 2015, p.98). 
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A luta dos Kaingang foi além de questões por disputa de terras, foi para 

manterem-se vivos, pois sem suas terras a sobrevivência da comunidade torna-se é 

impossibilitada, isso é fruto de políticas racistas e movidas pelo racismo científico, 

teoria que dava explicação para o subdesenvolvimento das nações devido a 

etnicidade de seus povos. Teorias como essas colaboraram com racismo sofrido por 

indígenas e negros além de fortalecer as políticas de atração de europeus para o 

Brasil, com o objetivo de branquear a população do país, pois se considerava o 

negro e o índio como seres atrasados. Há que se considerar que esse processo de 

atração foi mais do que um fator econômico, foi puramente preconceituoso, baseado 

na teoria do racismo científico. 

Essa teoria justificava o subdesenvolvimento brasileiro devido a grande 

massa da população de negros e índios, deste modo o branqueamento da 

população surge como resposta aos problemas brasileiros, tanto no que diz respeito 

à mudança do sistema econômico no tocante à mão de obra, quanto à constituição 

de uma nação, ou, um povo capaz de alcançar a modernização. (SANTOS, 2009, 

p.176).  

Foram essas teorias, carregadas de preconceito, que ocultavam a verdadeira 

realidade nacional, não permitindo que os administradores nacionais realizassem 

uma leitura mais ampla sobre os motivos do subdesenvolvimento do Brasil. 

Apontavam que os motivos do atraso no desenvolvimento nacional era culpa dos 

negros e dos indígenas, não ponderavam o retrospecto histórico do país, que é 

marcado pela exploração colonial. Assim sendo, o atraso brasileiro, frente a outras 

nações, não fora nesse momento diagnosticado considerando o seu passado e suas 

práticas econômicas ou sociais, mas pelas características de seu povo. 

 E são políticas racistas, como as que permeavam no Brasil no momento do 

conflito de 1923, buscando exterminar os negros e os povos indígenas, assim 

almejando branquear a população brasileira, e essa análise da ideologia do 

branqueamento nos revela suas principais características no tecido social brasileiro, 

que se revela pela pobreza e concentração fundiária e de renda. 

Tais caracteríticas apresentam-se de forma intensa no município de Pitanga, 

onde são os descendentes dos colonos que possuem as grandes propriedades 

agricolas, ou seja, ainda hoje a elite lucra a partir das terras e poderes que 
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adquiriram no processo de colonização. Na contrapartida, desse processo histórico 

de concentração de riquezas e poderes nas mãos de uma pequena elite local há 

toda uma parcela da população vivendo à margem desse processo, integram os 

índices de pobreza regional. O processo de formação sócio-espacial embebecida 

pela lógica capitalista de acumulação, onde poucos tiveram acesso aos bens de 

consumo e, mesmo, às terras regionais, fatores estes que justificam e estabelecem 

todas as desigualdades sociais contida em Pitanga – fazendo dela integrante de um 

bolsão de miséria em terras paranaenses, como que uma herança maldita sobre a 

vida de milhares de pessoas. 

E essa é a principal característica de Pitanga, um seja, um município 

marcado profundamente pela desigualdade social, onde a principal causa disso é a 

concentração fundiária histórica, onde poucas famílias detém a maior parte das 

terras da região e, coincidentemente, as terras que foram vendidas para centenas de 

pequenos agricultores, são  terras com solos de baixa qualidade e/ou impróprios 

para a produção agrícola mecanizada ou menos manual em alguns casos. 

Essas características perduram desde a chegada dos colonos e a tomadas 

das terras por esse grupo, mas sobretudo pelos que chegaram com algum capital 

para se apropriar delas, mas hoje é uma região pouco lembrada pelo estado, isso 

fica notório por meio de uma das suas características mais peculiares - a pobreza e 

desigualdade, que são fruto dessa história de concentração e, também, dos baixos 

investimentos de capital na região, pois a infraestrutura ainda é muito infeior se 

comparada com outras regiões parananeses.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como bases analises documentais e bibliográficas. Esse 

artigo procurou explanar os motivos e as intenções da chacina, onde se buscou, 

ainda, não criar heróis e vilões, até porque essa chacina é resultado de um processo 

muito maior, de uma conjuntura política, econômica e cultural que predominava na 

época, cuja matriz de pensamento, acredita-se seguir até os dias atuais. 

Ainda hoje os povos Kaingang continuam assistindo a uma cena muito 

familiar desde os primeiros contatos com o “homem branco”: seus territórios sendo 
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ocupados pelo interesse capitalista. O progresso enxerga essas terras com os olhos 

do lucro, das possibilidades de conforto que podem trazer para a sociedade. Hoje 

esses indígenas sobrevivem das roças administradas pela FUNAI, das roças 

familiares, da venda de artesanato e da prestação de serviços para produtores 

rurais. Tendo perdido a maior parte de seus antigos territórios, os Kaingang ainda 

viram suas florestas serem devastado por serrarias implantadas nas terras Kaingang 

e as melhores terras serem arrendadas para fazendeiros brancos (MOTA, 2000). 

A apropriação de terras veio a apresentar uma maior importância econômica 

no futuro, foi quando se instalaram diversas madeireiras na região, assim formando 

diversas pequenas vilas e fortalecendo ainda mais uma elite que se formava, sendo 

essa altamente beneficiada com o conflito com os indígenas, pois desestabilizou a 

comunidade Kaingang tornando-a mais frágil nos embates da vida cotidiana. 

Fazendo uma análise dos sobrenomes envolvidos diretamente no ocorrido, de 

imediato associam-se as famílias que integram a atual elite pitanguense, composta 

de grandes (lati)fundiários e proprietários ou ex-proprietários de madeireiras, que 

conseguiram concentrar tal riquezas no período após o conflito com os Kaingang. 

 A atual situação em que os indígenas encontram-se são precárias, jogados 

nas margens da sociedade, foram confinados em pequenas reservas e imposta a 

cultura eurocêntrica sobre eles. Apropriam-se das terras indígenas assim e os 

enfraquecendo, dessa forma, a ideologia do branqueamento ainda não foi eliminada 

das veias sociais, seus traços ainda estão presentes na sociedade brasileira e hoje 

colhe-se os frutos de políticas implantadas no passado. 
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